
 

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! 
 

 

 
 
 

Přejeme mnoho úspěchů! 

Květen 2006 
 

Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: 
• U každé úlohy je správná jediná odpověď. 

• Za každou správnou odpověď získáváte bod, za každou špatnou odpověď se 
vám odečítá část bodu. 

• Když otázce vůbec nerozumíte nebo si s ní vůbec nevíte rady, nehádejte. 

• Nejlepší je nejprve řešit ty úlohy, které se vám zdají snadné a které dokážete 
vyřešit rychle, pak se vrátit k úlohám náročnějším a teprve nakonec se věnovat 
nejobtížnějším otázkám. 

• Pracujte rychle, ale soustředěně. Nebuďte nervózní z toho, že nestihnete 
vyřešit všechny úlohy, to se povede málokomu. 

• Test obsahuje 105 úloh. 
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VARIANTA B 

A. VERBÁLNÍ ODDÍL 
V každé z následujících vět jsou jedno nebo dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Za každou větou najdete 
několik možností – slov nebo dvojic slov. Vyberte slovo nebo dvojici slov, která se nejlépe  hodí do příslušné věty jako celku. 

1. 

V důsledku přívalových _____ pak hrozí místní _____ silnic, 
sklepů nebo suterénních prostorů. 

(A) dešťů – ohrožení 
(B) lijáků – zničení 
(C) vichrů – zaplavení 
(D) srážek – zatopení 
(E) bouřek – uzavření 
 

2. 

Kakandský chán tu v roce 1825 vybudoval _____ , kterou 
Kyrgyzové během svého krvavého _____ o tři desetiletí později 
srovnali se zemí. 

(A) pevnost – povstání 
(B) mučírnu – boje 
(C) budovu – tažení 
(D) zeď – pochodu 
(E) opevnění – nesouhlasu 
 

3. 

Vystupování proti _____ komunistů přineslo téměř všem 
odpůrcům nejen nepřátelství čelných představitelů režimu, ale i 
_____ jejich rodin. 

(A) hlasům – blahobyt 
(B) praktikám – perzekvování 
(C) názorům – nesváry 
(D) životu – životům 
(E) procesům – oblíbenců 
 

4. 

Platy zaměstnanců se liší region od regionu, ve všech zemích 
jsou nejvyšší příjmy občanů ve velkých městech, kde je _____ 
práce a podnikatelských _____ . 

(A) stejně – firem 
(B) poměrně – záměrů 
(C) více – společností 
(D) spousta – cílů 
(E) dostatek – příležitostí 
 

5. 

Od začátku 20. století trvale narůstaly _____ mezi jednotlivými 
evropskými mocnostmi a stále ______ se hovořilo o nebezpečí 
války. 

(A) rozdíly – důmyslněji 
(B) konflikty – opakovaně 
(C) rozpory – častěji 
(D) vazby – řidčeji 
(E) rozbroje – okázaleji 
 

6. 

Značně ________ hospodářský rozvoj stejně jako ________ 
poloha napomohly, aby se tu tak dlouho udržel starobylý rolnický 
životní styl. 

(A) zpomalený – nevýhodná 
(B) neuspořádaný – neobvyklá 
(C) pulsující – vhodná 
(D) komplikovaný – zajímavá 
(E) dynamický – nezvyklá 
 

7. 

Není třeba vystoupení v tomto slavném sále nějak _______, stačí 
mít dost peněz na pronájem nebo zaujmout dostatek diváků. 

(A) přiživovat 
(B) zkoušet 
(C) mytizovat 
(D) zlehčovat 
(E) natahovat 
 

8. 

Nedokážu si představit jiné roční období, které by mělo tak 
___________ jako podzim. 

(A) romantické následky 
(B) romantické nebe 
(C) romantické povětří 
(D) romantickou atmosféru 
(E) romantickou architekturu 
 

9. 

O _____ ústavy, která by vymezila případy a podmínky, za 
kterých by vláda mohla bez souhlasu Poslanecké sněmovny 
rozhodnout o _____ českých vojáků do zahraničí, bude dnes 
jednat vláda. 

(A) změně – invazi 
(B) vylepšeních – nasazení 
(C) novele – vyslání 
(D) obnově – vývozech 
(E) inovaci – emigraci 
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10. 

Srbský kníže se zavázal nevstupovat do politických dohod s jinou 
_____ bez souhlasu Rakouska a _____ protirakouskou 
podvratnou činnost na svém území. 

(A) silou – zastavit 
(B) zemí – rozvíjet 
(C) monarchií – zmást 
(D) vládou – rušit 
(E) mocností – netolerovat 
 

11. 

Naprostá většina médií je ovšem v soukromých rukou, takže 
hlavním kritériem _____ je zisk. 

(A) dokonalosti 
(B) bohatství 
(C) úspěšnosti 
(D) výsledku 
(E) sledovanosti 
 

 

Každá z následujících úloh se skládá z dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností – pět dvojic slov nebo 
slovních spojení. Z těchto pěti možností vyberte dvojici, která nejlépe vystihuje vztah mezi dvojicí v zadání. 

12. 

OBČAN : ZÁKON 

(A) hráč : pravidla 
(B) žák : test 
(C) hřiště : mantinely 
(D) obřad : předpis 
(E) cestování : pas 
 

13. 

KOPIE : PODVRH 

(A) podpis : vzor 
(B) půjčka : krádež 
(C) pokuta : platba 
(D) limit : překročení 
(E) konec : prohra 
 

14. 

OBCHOD : NAKUPOVÁNÍ 

(A) bazén : vířivka 
(B) posilovna : svaly 
(C) škola : učebnice 
(D) hlasatelka : zprávy 
(E) ordinace : prohlídka 
 

15. 

TELEVIZE : OBRAZ 

(A) kino : plátno 
(B) vysílačka : anténa 
(C) rádio : zvuk 
(D) internet : monitor 
(E) telegraf : dráty 
 

16. 

BIOLOGIE : ŽIVOT 

(A) matematika : rovnice 
(B) vzdělání : vědomosti 
(C) filosofie : názor 
(D) astronomie : vesmír 
(E) geometrie : trojúhelník 
 

17. 

HAJNÝ : LES 

(A) dělník : továrna 
(B) doktor : nemocnice 
(C) kapr : rybník 
(D) fotbalista : hřiště 
(E) školník : škola 
 

18. 

VOLBY : STRANY 

(A) parlament : poslanci 
(B) podnik : pracující 
(C) pohřeb : bratři 
(D) turnaj : týmy 
(E) pracoviště : kolegové 
 

19. 

DOPIS : ADRESÁT 

(A) oběd : strávník 
(B) klika : dveře 
(C) náhrdelník : krk 
(D) kniha : vazba 
(E) text : číst 
 

20. 

HARFA : HUDBA 

(A) rádio : zprávy 
(B) disketa : soubor 
(C) pero : písmo 
(D) kniha : příběh 
(E) sochař : socha 
 

21. 

ŠELMA : ZVÍŘE 

(A) slon : chobot  
(B) sedmikráska : bylina 
(C) student : učeň  
(D) lachtan : moře  
(E) ostrov : poloostrov  
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Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější  odpověď na 
danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá. 

TEXT K ÚLOHÁM 22 AŽ 24 

Moravská Třebová 

 Řídce osídlená krajina severní Moravy ožívala pozvolna teprve ve 13. století, kdy hluboký pás pohraničních lesů byl proťat 
obchodní cestou z Čech přes Svitavy a Mohelnici do Olomouce. K ochraně této stezky vznikly v době kolem poloviny 13. století hrady 
Bouzov, Vraní Hora, Cimburk a Radkov a středem tohoto újezdu se stala malá osada Staré město. Význam a práva této osady byly 
kolem roku 1260 přeneseny na nové místo v rovinatější krajině při řece Třebůvce a tam bylo Borešem z Oseka založeno město Moravská 
Třebová. Jeho hospodářskou základnu tvořili zemědělci a řemeslníci, zejména soukeníci a pláteníci, o něco málo později přibyli kováři, 
avšak koncem 13. století byla v Třebové již zastoupena všechna důležitá řemesla, jako třeba hrnčíři. Národnostně převládali němečtí 
kolonisté ze středního Německa a Horní Falce, kteří se zde usadili po boku dřívějších obyvatel slovanských. 

 V urbanistickém uspořádání byla Moravská Třebová již od počátku typickým městem kolonizačním, založeným na pravidelném 
půdoryse města vznikajícího na volném prostranství. Jeho středem bylo velké čtvercové náměstí obklopené šachovnicově řazenými 
bloky domů. Do všech úhlů náměstí a do jeho středu ústily ulice a hlavní komunikace protínala náměstí diagonálou od jihozápadu 
k severovýchodu. Komunikace byla uzavřena dvěma branami, Dolní bránící cestu od Olomouce a Horní směřující k Svitavám. Menší 
fortnou v Branské ulici se otevírala cesta k jihu, vedoucí k Jevíčku. Nejstarší domy byly stavěny ze dřeva, z téhož materiálu bylo 
i opevnění s vodním příkopem. 

 Během 15. století střídalo město své majitele. Roku 1408 přešla Moravská Třebová v majetek Bočka z Kunštátu, po něm ji zdědil 
jeho syn Jiří z Poděbrad, roku 1464 byla prodána Zdeňku Kostkovi z Postupic, z jehož rodu přešla v roce 1486 prodejem v majetek 
Ladislava Velena z Boskovic. Doba vlády Ladislava Velena z Boskovic (1486 – 1520) byla obdobím rozmachu a růstu města, které se 
stalo centrem hospodářsky prosperujícího panství. Požár roku 1509 byl mezníkem, kdy se dřevěné město změnilo v město z kamene 
a cihel. Z příkazu Ladislavova byly zastavovány vyhořelé parcely i městské zahrady, měšťanům stavějícím nové zděné domy byl 
přidělován stavební materiál a zároveň byla ustavena zvláštní komise, která dohlížela, aby domy byly budovány podle plánu. Tak 
v období let 1509 – 1541 bylo vystavěno na starém upraveném půdoryse nové zděné město s vyrovnanými uličními interiéry 
a rozšířenými parcelami. 

(Kolektiv autorů: Paměť měst) 

 
22. 

Ve kterém z následujících časových období došlo ke zničení 
značné části původních domů v Moravské Třebové? 

(A) 1260 – 1300 
(B) 1310 – 1348 
(C) 1396 – 1407 
(D) 1501 – 1508 
(E) 1507 – 1520 
 

23. 

Které z následujících tvrzení nejlépe odpovídá popisu Moravské 
Třebové od jejího vzniku do konce 14. století? 

(A) Půdorys města byl po celou dobu stejný, měnilo se pouze 
jeho opevnění. 

(B) Město vzniklo na volném prostranství, bylo obehnáno 
palisádovým opevněním, které však shořelo při požáru 
v patnáctém století. 

(C) Město bylo stavěno pomalu, neboť velmi často měnilo své 
majitele. 

(D) Ulice města byly geometricky pravidelné, do všech osmi 
rohů náměstí ústily hlavní ulice. 

(E) Město mělo pravidelný půdorys, opevnění a vedly do něj tři 
cesty.  

 

24. 

U které z následujících osob uvádí text největší zásluhy o rozvoj 
Moravské Třebové a o jaké zásluhy jde? 

(A) Boreš z Oseka, neboť se postaral, aby se měli obyvatelé 
v počátku čím uživit. 

(B) Jiří z Poděbrad, neboť byl králem, který umožnil, aby ve 
městě byla zastoupena všechna náboženství. 

(C) Zdeněk Kostka z Postupic, neboť se snažil, aby město 
neupadalo, a zasadil se o podpůrné dary městu a za jeho 
doby došlo k hospodářskému rozmachu. 

(D) Ladislav Velen z Boskovic, neboť město modernizoval 
a učinil je centrem prosperujícího panství. 

(E) Z textu nelze tuto informaci jednoznačně určit. 
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TEXT K ÚLOHÁM 25 AŽ 28 

Další funkcionalistický obchodní dům zbudovala v Moravské Ostravě v roce 1929 firma ASO. Jako projektanta si zvolila renomovaného 
brněnského architekta střední generace Bohumíra Čermáka, jenž se v meziválečné době specializoval právě na stavby tohoto typu. Jak 
ale nedávno připomněl Vladimír Šlapeta, interiéry této budovy po Čermákově přestavbě z let 1936 − 1937 navrhl známý pražský 
funkcionalista Jan Gillar. Zatímco Čermákovo ASO s energickým horizontálním členěním dominovalo nejrušnější části Johannyho ulice, 
firma Baťa svůj obchodní dům zřídila příznačně na hlavním náměstí. Novostavba, jíž musely ustoupit dva starší domy, dala ústřednímu 
prostranství města nové měřítko a její zdobné fasády konfrontovala s moderním výtvarným cítěním. Milovníci pokroku mohli nadto 
ocenit i dosud ve městě neobvyklé vnitřní uspořádání, v němž zcela chyběl ústřední prostor s monumentálním schodištěm. K tomuto dílu 
ostravského rodáka Františka Stalmacha a jeho kolegy Jana Svobody z roku 1931 se v bezprostředním sousedství připojil obchodní dům 
Pešat, jehož projekt vytvořil v následujícím roce Bohuslav Fuchs. Protagonista nové architektury na Moravě i v tomto dílku předvedl své 
mistrovství, když jeho průčelí zasadil do městského kontextu jako prostředníka mezi dosud panujícími a novými zvyklostmi, ale stejně 
tak při tvarování elegantně zakřiveného schodiště. 

Mezinárodní proslulost však získala Moravská Ostrava až díky obchodnímu domu Bachner na Zámecké ulici, který byl otevřen v říjnu 
1933. Na jeho projektu je podepsána ústřední osobnost německé expresionistické architektury − Erich Mendelsohn. Toto dílo má však již 
málo společného s plastickým modelováním hmoty, jež charakterizuje Mendelsohnovy počátky. Místo dramatického střetávání tvarů je 
zde středem pozornosti začlenění budovy do urbánních souvislostí a do „citového života“ města. Převaha vodorovných linií v průčelích 
s nízkými pásovými okny začleňuje architekturu obchodního domu do uličního tahu, neboť právě dynamismus dopravy podle slavného 
berlínského architekta nejlépe vystihuje život velkoměsta a je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro vznik přiměřené architektonické 
formy. 

(Jindřich Vybíral: Zrození velkoměsta, Ostrava 2003 ) 

 
25. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Obchodní dům ASO nebyl jedinou stavbou, kterou Bohumír 
Čermák navrhl. 

(B) Johannyho ulice vede přímo na hlavní náměstí. 
(C) Počátky Mendelsohnovy tvorby charakterizuje převaha 

vodorovných linií. 
(D) Obchodní dům Pešat byl postaven vedle obchodního domu 

ASO. 
(E) Obchodní dům Pešat byl otevřen dříve než obchodní dům 

Baťa. 
 

26. 

Které z následujících tvrzení není v souladu s informacemi 
v uvedeném textu? 

(A) Architektura přinesla Moravské Ostravě mezinárodní 
proslulost. 

(B) Některá architektonická díla přinesla Moravské Ostravě 
mezinárodní proslulost. 

(C) Architekti obchodního domu Baťa se narodili ve Zlíně. 
(D) Obchodní dům Bachner je začleněn do uličního tahu pomocí 

vodorovných linií. 
(E) Obchodní dům Baťa překvapil uspořádáním svého interiéru. 
 

27. 

Co bylo podle textu před stavbou obchodního domu firmy Baťa 
v Moravské Ostravě obvyklé pro vnitřní uspořádání obdobných 
budov? 

(A) elegantně a nekonformně zakřivená schodiště  
(B) funkcionalistické členění fasád a průčelí 
(C) ústřední prostor budov s velkým schodištěm 
(D) interiéry symbolizující bohatství a přepych 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

28. 

Které z následujících tvrzení o Bohuslavu Fuchsovi vyplývá 
z uvedeného textu? 

(A) V obchodním domě podle jeho projektu chyběl ústřední 
prostor s monumentálním schodištěm. 

(B) Architekt při navrhování využíval dramatického střetávání 
tvarů. 

(C) Architekt zasadil průčelí svého obchodního domu mezi 
domy firem Baťa a ASO. 

(D) Bohuslav Fuchs není ostravským rodákem. 
(E) Architekt byl ve své době představitelem nového 

architektonického stylu na Moravě. 
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TEXT K ÚLOHÁM 29 AŽ 32 

Astronomická terminologie je barvitá a obrazná: čteme o bílých trpaslících, červených veleobrech a víme, že za těmito názvy se skrývají 
různé typy hvězd. Když se však před několika lety objevil termín hnědý trpaslík, málokdo tušil, že jde o pojem astronomický: vždyť 
hnědá barva se ve spektru vůbec nevyskytuje!  

Pojmenování má vystihnout právě tu okolnost, že uvažovaná tělesa nelze jednoznačně zařadit mezi hvězdy. Brání tomu skutečnost, 
kterou jsme při zavádění pojmu hvězda zdůrazňovali: aby se těleso kvalifikovalo mezi hvězdy, musí být mnohem větší, než je kritické 
minimum, při němž v nitru může probíhat termonukleární reakce. Víme už, že taková minimální hmotnost dosahuje přibližně 8 procent 
hmoty Slunce.  

Když se však mezihvězdné mračno rozpadá na cáry, zajisté si nečiní žádné starosti s tím, aby každý cár měl teoreticky zdůvodněnou 
minimální hmotnost. Tak se stane, že z mnoha plynných a prachových „chuchvalců“ se zkoncentrují tělesa o hmotnostech nižších, než je 
požadovaných 8 procent hmoty Slunce. Pokud hmotnost chuchvalců nepřesáhne asi 1 promile sluneční hmotnosti, víme, že vzniknou 
klasické planety. To jsou tělesa značně různorodá, jak vidíme na příkladu sluneční soustavy. Jedno však mají společné – chybějí jim 
výrazné zdroje vnitřní energie. Už ale třeba Jupiter – jak víme – se mírně vymyká klasické definici planety pro svou vysokou hmotnost. 
Jistě lze očekávat, že s rostoucí hmotností těles bude toto zvláštní chování stále nápadnější. 

Během několika posledních let se proto astrofyzikové pokoušejí matematicky modelovat tělesa o hmotnosti řádově desetkrát větší než 
Jupiter; právě pro ně zavedli termín hnědí trpaslíci. Mělo by jít o plynné koule vodíku s příměsí helia, čerpající energii z vlastního 
povlovného gravitačního smršťování. Jejich povrchová teplota je nižší než u hvězd, avšak vyšší než u planet, a v průměru dosahuje 
1000 °C; vysílají tedy převážně jen infračervené záření. K jejich objevení se proto nejlépe hodí infračervené detektory v pásmu 2,2 µm, 
v němž je zemská atmosféra dobře průhledná. 

Přestože existence hnědých trpaslíků v galaxii je vysoce pravděpodobná, nezdařilo se až dosud astronomům žádný takový objekt přímo 
pozorovat. Citlivost a rozlišovací schopnost dosavadních infračervených zařízení zřejmě nejsou dostatečné, takže astronomové nutí 
techniky sestrojit novou generaci ještě výkonnějších přístrojů, jež by konečně odhalily důmyslně se skrývající hnědé trpaslíky. 

(Grygar, J., Železný, V.: Okna vesmíru dokořán. Praha 1990) 

 
29. 

Jak lze nejspíše charakterizovat hlavní cíl textu? 

(A) přimět čtenáře k zamyšlení 
(B) seznámit čtenáře s názory jiných odborníků 
(C) poukázat na jednoznačnost celé problematiky 
(D) ohromit čtenáře vlastními znalostmi 
(E) podat odborný výklad 
 

30. 

Jak je v textu definován hnědý trpaslík? 

(A) hvězda o velké hmotnosti 
(B) heliový oblak 
(C) planeta s povrchovou teplotou přesahující 2000 oC 
(D) astronomické těleso s určitou hmotností 
(E) mezihvězdné mračno, ze kterého později vzniknou planety 
 

31. 

Co podle textu platí o hnědých trpaslících v galaxii? 

(A) zcela jistě neexistují 
(B) pravděpodobně neexistují 
(C) pravděpodobně existují, ale nejsou v žádném případě 

pozorovatelní 
(D) pravděpodobně existují, ale v současné době nejsou 

pozorovatelní 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

32. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? 

(A) Planety vznikají z plynných a prachových chuchvalců. 
(B) V astronomii existují zelení trpaslíci. 
(C) Slunce je o 8 % větší než nejmenší možná hvězda. 
(D) Co astrofyzikové nevidí, to pro ně neexistuje. 
(E) Pokud by byl Jupiter o trochu menší, vyzařoval by mnohem 

více infračerveného záření. 
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Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, za kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které 
se nejvíce blíží k jeho opačnému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 

33. 

NAČERPAT 

(A) odpustit 
(B) dopustit 
(C) vypustit 
(D) uvolnit 
(E) snížit 
 

34. 

NÁKLADNÝ 

(A) malý 
(B) skromný 
(C) soukromý 
(D) chudý 
(E) pokojný 
 

35. 

SPOTŘEBOVAT 

(A) sestavit 
(B) vynalézt 
(C) přinést 
(D) nepotřebovat 
(E) vyprodukovat 
 

36. 

GLOBÁLNÍ 

(A) vybraný 
(B) speciální 
(C) jedinečný 
(D) místní 
(E) obecný 
 

37. 

PODVOLIT SE 

(A) válčit 
(B) odporovat 
(C) zápasit 
(D) vycouvat 
(E) odmítat 
 

38. 

NEOBLOMNÝ 

(A) měkký 
(B) podmanivý 
(C) snadný 
(D) pevný 
(E) povolný 
 

39. 

SETŘÍDIT 

(A) urovnat 
(B) rozdělat 
(C) pomíchat 
(D) zaměnit 
(E) rozmělnit 
 

40. 

PLYNULE 

(A) přerývaně 
(B) hystericky 
(C) rychle 
(D) protahovaně 
(E) nejasně 
 

41. 

OPRÁVNĚNÝ 

(A) nesprávný 
(B) bezohledný 
(C) bezdůvodný 
(D) vyprovokovaný 
(E) odstrašující 
 

42. 

LETITÝ 

(A) starý 
(B) zachovalý 
(C) budoucí 
(D) nezkušený 
(E) mladý 
 

 
 

 

 

STOP 
Konec oddílu 1 

POKUD JSTE SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE.  
NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! 
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B. ANALYTICKÝ ODDÍL 

Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si pečlivě přečtěte zadání. 
Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. Jsou-li úlohy 
založené na textu, vycházejte pouze  z informací, které jsou v tomto textu obsažené. U některých úloh bude užitečné, když si 
pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší  z nabízených odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná. 

TEXT K ÚLOHÁM 43 AŽ 46 

Hotel má čtyři podlaží. V každém podlaží bydlí hosté jiné národnosti – Italové, Španělé, Číňani a Němci. Hostů každé národnosti je jiný 
počet (8, 15, 17 a 24). Jiní hosté v hotelu nebydlí. Přitom víme, že: 

• Němci nebydlí ve druhém podlaží ani ve třetím podlaží. 

• Ve čtvrtém podlaží bydlí osm Číňanů. 

• Ve třetím podlaží bydlí více lidí než v prvním podlaží i než ve druhém podlaží. 

 
43. 

Kolik lidí může bydlet ve druhém podlaží? 

(A) jen 15 
(B) jen 17 
(C) jen 24 
(D) jen 15 nebo 17 
(E) jen 17 nebo 24 
 

44. 

Kde všude mohou bydlet Italové? 

(A) jen ve třetím podlaží 
(B) jen ve druhém podlaží 
(C) jen v prvním podlaží nebo ve druhém podlaží nebo ve třetím 

podlaží 
(D) jen ve druhém podlaží nebo ve třetím podlaží 
(E) jen v prvním podlaží nebo ve druhém podlaží 
 

45. 

Kdo může bydlet ve třetím podlaží? 

(A) jen Italové 
(B) jen Španělé 
(C) jen Italové nebo Číňani 
(D) jen Němci nebo Španělé 
(E) jen Italové nebo Španělé 
 

46. 

Jestliže je Španělů více než Němců, ale méně než Italů, které 
z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Ve druhém podlaží bydlí sedmnáct lidí. 
(B) Němců a Španělů je dohromady méně než Italů. 
(C) Italové bydlí o dvě podlaží pod Číňany. 
(D) V hotelu bydlí patnáct Španělů. 
(E) Španělé bydlí v prvním podlaží. 
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TEXT K ÚLOHÁM 47 AŽ 49 

Při hodině dějepisu zkoušela paní učitelka před tabulí šest žáků 
(Elišku, Evu, Janu, Kamila, Katku, Petra). Víme, že: 

• Jako první šel k tabuli chlapec. 

• Katka šla hned po Janě. 

• Eliška šla k tabuli jako pátá. 

• Kamil šel k tabuli dříve než Eva. 

• Jako druhý šel k tabuli buď Kamil nebo Jana. 

 
47. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Jana šla k tabuli jako druhá. 
(B) Petr šel k tabuli jako čtvrtý. 
(C) Katka nešla k tabuli jako druhá. 
(D) Eva šla k tabuli jako šestá. 
(E) Kamil nešel k tabuli jako čtvrtý. 
 

48. 

Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? 

(A) Petr šel k tabuli jako druhý. 
(B) Kamil šel k tabuli jako druhý. 
(C) Eva šla k tabuli jako čtvrtá. 
(D) Katka šla k tabuli dříve než Eva. 
(E) Eva šla k tabuli dříve než Petr. 
 

49. 

Kolikátá šla k tabuli Eva, pokud šel Petr k tabuli dříve než 
Kamil? 

(A) jako druhá 
(B) jako třetí 
(C) jako čtvrtá 
(D) jako pátá 
(E) jako šestá 
 

TEXT K ÚLOHÁM 50 AŽ 53 

Pět spolužáků – Honza, Karel, Filip, Jana, Dana – se věnuje 
každý jednomu sportu – tenisu, fotbalu, házené, golfu nebo 
plavání, přičemž každému z těchto sportů se věnuje pouze jeden 
spolužák. Všichni tito spolužáci se věnují svému sportu pouze 
jednou v týdnu. O tom, kdo a kdy pěstuje který sport, víme: 

• Žádní dva spolužáci se nevěnují svému sportu ve stejný den 
v týdnu. 

• Žádná z dívek se nevěnuje fotbalu ani házené. 
• Karel chodí v pondělí na plavání. 
• Ten, kdo chodí hrát golf, jej hraje v neděli. 
• Jana nehraje tenis. 
• Filip se věnuje svému sportu ve středu. 
• Dana sportuje ve čtvrtek. 
• Házená se hraje den po tenise. 

 
50. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Filip hraje házenou ve středu. 
(B) Filip hraje tenis. 
(C) Honza hraje fotbal. 
(D) Jana hraje golf. 
(E) Dana chodí sportovat v pátek. 
 

51. 

Který den v týdnu nechodí sportovat žádný z pěti spolužáků? 

(A) jen v úterý a v sobotu 
(B) jen ve středu a ve čtvrtek 
(C) jen v pátek a v pondělí 
(D) jen v sobotu a v neděli 
(E) jen v sobotu 

  

52. 

Které z následujících tvrzení může být pravdivé? 

(A) Honza hraje fotbal. 
(B) Dana hraje golf. 
(C) V pátek hraje některý ze spolužáků házenou. 
(D) V úterý nebo ve středu chodí sportovat Honza. 
(E) V sobotu hraje Jana golf. 
 

53. 

Která z následujících upřesňujících podmínek by jednoznačně 
určila, kdo kdy dělá jaký sport? 

(A) Ten, kdo hraje tenis, jej hraje v pátek. 
(B) Ten, kdo hraje fotbal, jej hraje ve čtvrtek. 
(C) Dana chodí hrát ve čtvrtek. 
(D) Filip hraje házenou ve středu. 
(E) Žádnou dodatečnou informaci nepotřebujeme. 
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TEXT K ÚLOHÁM 54 AŽ 58 

Pět studentů – Karel, Lukáš, Lenka, Katka a Petra – psalo test z matematiky. O tomto testu víme, že: 

• Test měl pět příkladů. 

• Každý příklad měl právě pět možných odpovědí: 
A, B, C, D, E. 

• Vždy byla správně jen jedna odpověď. 

V tabulce jsou uvedeny odpovědi na příklady u každého studenta. 

 příklad 1 příklad 2 příklad 3 příklad 4 příklad 5 

Karel A B A E C 

Lukáš B A C C C 

Lenka C E C B C 

Katka B E D B A 

Petra E B D E C 

Dále víme, že Karel vyřešil správně jeden příklad, Lukáš tři příklady, Lenka čtyři příklady a Katka tři příklady. 

 
54. 

Na který příklad odpověděl Karel správně? 

(A) na příklad 1 
(B) na příklad 2 
(C) na příklad 3 
(D) na příklad 5 
(E) Odpověď nelze určit. 
 

55. 

Jaká byla správná odpověď na čtvrtý příklad? 

(A) A 
(B) B 
(C) C 
(D) D 
(E) E 
 

56. 

Které z následujících tvrzení může být pravdivé? 

(A) Petra měla správně druhý a pátý příklad. 
(B) Petra neměla správně ani jediný příklad. 
(C) Lukáš odpověděl správně na třetí příklad. 
(D) Karel odpověděl správně na méně příkladů než každý 

z ostatních studentů. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

57. 

Na kolik příkladů odpověděla správně Petra? 

(A) na žádný příklad 
(B) na 1 příklad 
(C) na 2 příklady 
(D) na 3 příklady 
(E) na 4 příklady 
 

58. 

Jaké byly správné odpovědi na příklady od prvního po pátý? 

(A) 1B, 2A, 3D, 4E, 5C 
(B) 1C, 2A, 3C, 4B, 5C 
(C) 1C, 2E, 3C, 4B, 5C 
(D) 1B, 2E, 3C, 4B, 5C 
(E) 1A, 2D, 4C, 4C, 5B 
 



 � 

volná stránka na vaše poznámky: 
(volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)



 � 

volná stránka na vaše poznámky: 
(volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)



 � 

volná stránka na vaše poznámky: 
(volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte)



 � 

volná stránka na vaše poznámky: 
(volný list papíru na poznámky si z testu vyjměte) 
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59. 

O zpřísnění podmínek provozování taxislužby jsme usilovali více 
než rok. Novela zákona vstoupila v platnost nedávno, na 
hodnocení je tedy ještě brzy, ale za první dva měsíce platnosti 
naši kontroloři zadrželi 14 průkazů způsobilosti. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Novelu zákona lze hodnotit počtem zadržených průkazů 
způsobilosti. 

(B) Novela zákona vstoupila v platnost nedávno, nejméně však 
před dvěma měsíci. 

(C) Zákon o provozování taxislužby vstoupil v platnost již velmi 
dávno. 

(D) Na hodnocení novely zákona se podílí další kontroloři. 
(E) Od vstoupení novely v platnost již bylo zadrženo více než 

14 průkazů falešných kontrolorů. 
 

60. 

K modifikaci úlohy peněz dochází v centrálně plánovaných, 
direktivně řízených, socialistických ekonomikách. Na rozdíl od 
tržních ekonomik nehrají peníze v těchto ekonomikách klíčovou 
roli pro rozhodování ekonomických subjektů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V tržních ekonomikách hrají peníze klíčovou roli při 
rozhodování ekonomických subjektů. 

(B) Socialistické ekonomiky používají k placení modifikované 
peníze. 

(C) V socialistických ekonomikách dochází díky modifikaci 
úlohy peněz k centrálnímu plánování. 

(D) V centrálně plánovaných ekonomikách jsou určujícím 
faktorem při rozhodování peníze. 

(E) K modifikaci úlohy peněz dochází při rozhodování 
ekonomických subjektů. 

 

61. 
Pevné těleso Země se skládá z několika soustředných vrstev. 
Každá vrstva má své zvláštní chemické složení a fyzikální 
vlastnosti. Vnější se nazývá kůra, následuje plášť a uvnitř je 
jádro. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Pevná tělesa v zemi se skládají z různých vrstev. 
(B) Každá zemská vrstva má své zvláštní fyzikální složení. 
(C) Planeta Země se skládá ze dvou soustředných vrstev. 
(D) Nejblíže k zemskému jádru je kůra, následuje plášť. 
(E) Kůra, plášť a jádro jsou zemské vrstvy se společným 

středem. 
 

62. 

Při rozlišování obou základních forem peněz musíme mít na 
paměti jejich velmi úzké vzájemné vazby. V podstatě libovolně 
můžeme hotovostní peníze konvertovat do bezhotovostních a 
naopak. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Hotovostní a bezhotovostní peníze jsou spojeny velmi 
úzkými vzájemnými vazbami. 

(B) Obě základní formy peněz od sebe není třeba rozlišovat. 
(C) Můžeme libovolně zaměňovat hotovostní a bezhotovostní 

peníze. 
(D) K rozlišení obou forem peněz je třeba mít na paměti jejich 

vzájemné rozdíly. 
(E) Hotovostní a bezhotovostní peníze nejsou rozdílné, proto je 

lze libovolně konvertovat. 
 

63. 

Obruba je dvakrát založený okraj látky, přišitý v ruce nebo na 
stroji. Šijeme jej zpravidla do rubové strany, někdy k dosažení 
efektu naopak do strany lícové. Obruba může být libovolně 
široká. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Pro dosažení efektu je nutné obrubu šít na rubovou i lícovou 
stranu zároveň. 

(B) Libovolně široký, dvakrát založený a přišitý okraj látky se 
nazývá obruba. 

(C) Obrubu do rubové strany lze šít jen pro dosažení zvláštního 
efektu. 

(D) Obrubou nazýváme libovolně široké, dvakrát založené 
a prošité místo v kterémkoliv místě látky. 

(E) Pokud je obruba z rubové strany, šijeme ji na stroji, pokud je 
z lícové strany, šijeme ji v ruce. 
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64. 

Ze širokého spektra zájmových skupin mají v historické 
perspektivě (až na malé výjimky) největší politický význam ty, 
které zprostředkovávají ekonomické či sociální zájmy. Za 
nejvlivnější zájmové skupiny bývají tradičně pokládány odbory 
a podnikatelské svazy. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Ekologická sdružení patří k nejvlivnějším zájmovým 
skupinám. 

(B) Pro každé pravidlo existuje výjimka. 
(C) Určité zájmové skupiny mohou mít různý politický význam. 
(D) Zájmové skupiny lze rozdělit do dvou podskupin – odbory 

a podnikatelské svazy. 
(E) Historická perspektiva není pro hodnocení politického vlivu 

zájmových skupin vůbec důležitá. 
 

65. 

Britští policisté zadrželi zvláštní starověkou památku – magický 
talíř popsaný aramejskými nápisy. Podobné talíře se používaly 
v židovských komunitách, když se stavěl dům. Talíř byl zakopán 
do základů, aby chránil rodinu před démony. Magický talíř 
pocházel z vypleněného archeologického naleziště v Sýrii 
a policisté po něm pátrali několik měsíců. Dosud byly popsány 
asi dva tisíce podobných magických talířů. 

Jsou dána tři tvrzení: 
I. Ve starověku při stavbě domu zakopávali Aramejci do 

základů stavby talíř. 
II. Britská policie zadržela v Sýrii magický talíř popsaný 

aramejskými nápisy. 
III. Magické talíře v základech domu měly v židovské 

komunitě chránit před démony. 
Která z těchto tvrzení vyplývají z uvedeného textu? 

(A) jen tvrzení I 
(B) jen tvrzení III 
(C) jen tvrzení I a II 
(D) jen tvrzení I a III 
(E) jen tvrzení II a III 
 

66. 
U obnovitelných zdrojů musí být respektována rychlost jejich 
regenerace. Dnes jsou například deštné pralesy těženy rychlostí 
vyšší, než je rychlost jejich přirozené obnovy. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Obnovitelné zdroje se regenerují rychle. 
(B) Nepřestaneme-li rychle s těžbou deštných pralesů, přestanou 

se přirozeně obnovovat. 
(C) Dnes už se deštné pralesy neobnovují přirozeně. 
(D) Obnovitelné zdroje mají svoji rychlost regenerace, kterou 

bychom měli respektovat. 
(E) Pro deštné pralesy je těžba přirozenou součástí jejich 

vývoje. 
 

67. 

Francouzi milují dobrá jídla a francouzská kuchyně je právem 
proslavená také díky tržnicím, kde se prodávají potraviny. Jen 
v Paříži je jich pětašedesát. Klasická je například v Rue de Lévis 
v tichém 17. okrsku u stanice metra Villiers. Nabízejí se tu sýry, 
kuřata na rožni, množství sezonní zeleniny a ovoce a také 
pekařské výrobky. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. V Paříži je šedesát pět tržnic s potravinami. 
II. Poblíž stanice metra Villiers se prodávají kuřata na 

rožni. 
III. Paříž je proslavená svými tržnicemi. 

Které z těchto tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) jen tvrzení I a II 
(B) jen tvrzení I a III 
(C) jen tvrzení II a III 
(D) jen tvrzení I 
(E) jen tvrzení II 
 

68. 

Ukazuje se, že v řadě případů náhlých úmrtí dospělých jde 
zřejmě o náhlé netypické srdeční arytmie, které mohou být 
vyvolány určitou mutací genů. To vyvolá netypickou elektrickou 
aktivitu, která způsobí smrt, ale v srdci po ní nezůstane ani stopa. 

Jsou dána tři tvrzení: 
I. Určitá mutace genů může vést u dospělých k náhlému 

úmrtí. 
II. Dospělí obvykle umírají na selhání srdce. 
III. Netypická elektrická aktivita může vést k náhlé smrti. 

Které z těchto tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) jen tvrzení I 
(B) jen tvrzení I a II 
(C) jen tvrzení I a III 
(D) jen tvrzení II a III 
(E) Všechna tři tvrzení z textu vyplývají. 
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69. 

V ČR, v níž lesy tvoří třetinu z celkového území státu, jsou pro 
zachování biodiverzity důležité také lesní ekosystémy. Jejich 
rozmanitost byla v minulosti snížena sázením smrkových 
a borových monokultur. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V lesních ekosystémech by měla být třetina z celkové 
biodiverzity v ČR. 

(B) Biodiverzitu není třeba zachovat v borových a smrkových 
monokulturách. 

(C) V lesních ekosystémech by měla být zvýšena biodiverzita, 
a to na úkor monokultur. 

(D) Ve třetině z celkového území ČR klesá biodiverzita 
v lesních ekosystémech. 

(E) Lesní ekosystémy jsou v ČR důležité pro zachování 
biodiverzity. 

 

70. 

Nové rozdělení cílů environmentální politiky klade důraz už 
nejen na ochranu základních složek životního prostředí, ale 
především na integrovanou ochranu ekosystémů a krajiny 
a udržitelný rozvoj. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Integrovaná ochrana ekosystémů a krajiny je důležitější než 
ochrana základních složek životního prostředí. 

(B) Ochrana základních složek životního prostředí se rozděluje 
na integrovanou ochranu ekosystémů a krajiny a udržitelný 
rozvoj. 

(C) Je vhodné integrovaně rozvíjet ochranu ekosystémů 
a krajiny. 

(D) Dříve byla zdůrazňována jen ochrana základních složek 
životního prostředí. 

(E) Je nutné chránit životní prostředí, aby bylo kde uplatňovat 
principy udržitelného rozvoje. 
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C. KVANTITATIVNÍ ODDÍL 
Není dovoleno používat kalkulačky! 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. Čáry, které se jeví jako přímé, považujte za přímky. Číslo umístěné u části 
geometrického obrazce označuje velikost této části. 

O velikosti neoznačených částí obrazců nelze dělat žádné předpoklady. Geometrické úlohy řešte pomocí matematických znalostí, 
nikoli odhadem či měřením z obrázku. 

V úlohách 71−82 porovnejte výrazy ve sloupcích A a B a zvolte odpověď 
A pokud výraz ve sloupci A je větší 
B pokud výraz ve sloupci B je větší 
C pokud jsou si výrazy rovny 
D pokud vztah mezi výrazy nelze podle zadání jednoznačně určit. 

Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 

 Sloupec A  Sloupec B 

71. 

Je dána kružnice k se středem S a poloměrem r.  
Dále jsou dány body A a B, které leží na kružnici k 

a délka úsečky AB je rovna 
3

2
r. 

úhel ASB 90ο 
 

72. 

A je počet různých prvočíselných dělitelů čísla 144,  
B je počet různých prvočíselných dělitelů čísla 100. 

A B 
 

73. 

n > 100 

2n n! 
 

74. 

x, y jsou kladná čísla 

(x + y)2 x2 + y2 
 

75. 

Nejmenší společný násobek 75 
čísel 12 a 10 
 

76. 

David a Lukáš dostali peníze za odvedenou práci. 
David dostal 40 Kč a třetinu toho, co dostal Lukáš. 

Lukáš dostal 70 Kč a dvojnásobek toho, co dostal David. 

částka, kterou si vydělali 650 Kč 
Lukáš a David dohromady 
 

 Sloupec A  Sloupec B 

77. 

 

Na obrázku jsou dva čtverce a kruh. 

obsah malého čtverce polovina obsahu kruhu 
 

78. 

obvod rovnostranného obvod rovnoramenného 
trojúhelníku s výškou trojúhelníku s výškou  
délky 4 cm délky 4 cm 
 

79. 

2 . v . 3  3 . v . 2 
 

80. 

X je počet zápasů v turnaji čtyř družstev,  
kde každé družstvo hraje jeden zápas proti každému družstvu. 

X 8 
 

81. 

a, b jsou záporná čísla a platí vztah a = b(a + 1) 

a –1 
 

82. 

x > y 

2y + x 3x 
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TABULKA K ÚLOHÁM 83 AŽ 86 

V této tabulce je znázorněn vývoj počtu různých spáchaných trestných činů ve fiktivním okrese. 

 

 počet krádeží počet znásilnění počet vražd 

1990 85 11 8 

1991 89 12 10 

1992 97 11 14 

1993 95 14 17 

1994 115 12 19 

1995 132 10 20 

1996 152 15 24 

1997 170 11 25 

 

 
83. 

Jak dlouhé je sledované období zachycené v dané tabulce? 

(A) 5 let 
(B) 6 let 
(C) 7 let 
(D) 8 let 
(E) 9 let 
 

84. 

Který druh trestného činu zaznamenával stálý meziroční nárůst 
v průběhu celého sledovaného období? 

(A) jen krádeže 
(B) jen znásilnění 
(C) jen vraždy 
(D) jen krádeže a vraždy 
(E) jen znásilnění a vraždy 
 

85. 

Který druh trestného činu zaznamenal z hlediska ročního počtu 
v průběhu sledovaného období největší procentuální nárůst? 

(A) jen krádeže 
(B) jen znásilnění 
(C) jen vraždy 
(D) jen krádeže a znásilnění 
(E) jen krádeže a vraždy 
 

86. 

V kterém roce došlo k největšímu meziročnímu nárůstu celkové 
kriminality oproti roku předchozímu, pokud celkovou 
kriminalitou rozumíme počet všech uvedených trestných činů bez 
ohledu na jejich druh? 

(A) 1992 
(B) 1994 
(C) 1995 
(D) 1996 
(E) 1997 
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GRAF K ÚLOHÁM 87 AŽ 90 

Na grafech je znázorněno, kolik návštěvníků přišlo do tanečního klubu během minulého týdne a v jakou denní dobu návštěvníci 
přicházejí. Procentuální zastoupení příchodů do klubu během týdne se nemění. Ceny vstupenek jsou 100 Kč do 21 hodin, 110 Kč od 21 
do 23 hodin a 90 Kč od 23 hodin. Vstupné se vztahuje na okamžik příchodu. 
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87. 

Kolik návštěvníků přišlo do klubu v pátek do 23 hodin? 

(A) 300 
(B) 240 
(C) 180 
(D)   60 
(E)   20 
 

88. 

O kolik více návštěvníků přišlo v úterý do 21 hodin než ve středu 
od 23 hodin? 

(A) o 10 návštěvníků více 
(B) o 30 návštěvníků více 
(C) o 40 návštěvníků více 
(D) o 60 návštěvníků více 
(E) Přišlo stejně návštěvníků. 
 

89. 

Jaký byl rozdíl mezi tržbami za pracovní týden (po – pá) 
a tržbami za víkend (so – ne)? 

(A)    3800 Kč 
(B)    5200 Kč 
(C) 10 400 Kč 
(D) Tržby se rovnají. 
(E) Odpověď nelze ze zadaných údajů určit. 
 

90. 

Kdyby byla zvýšena cena vstupného od 21 do 23 hodin ze 
110 Kč na 125 Kč, o kolik by se zvýšily tržby za víkend (so–ne)? 

(A) o 2400 Kč 
(B) o 3600 Kč 
(C) o 6750 Kč 
(D) o 7200 Kč 
(E) Výše tržeb by se nezměnila. 
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GRAF K ÚLOHÁM 91 AŽ 93 

Dva kamarádi Karel a Evžen běželi společně závod na 50 km. V následujícím grafu je znázorněna rychlost obou kamarádů v závislosti 
na uběhlé vzdálenosti. 
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91. 

Který z kamarádů a o kolik minut byl rychleji v cíli než druhý? 

(A) Evžen o 20 minut 
(B) Evžen o 5 minut 
(C) Karel o 5 minut 
(D) Karel o 10 minut 
(E) Karel o 20 minut 
 

92. 

Za jak dlouho doběhl Karel do cíle? 

(A) za 4 hodiny 
(B) za 4 hodiny 15 minut 
(C) za 4 hodiny 30 minut 
(D) za 5 hodin 
(E) za 5 hodin 11 minut 
 

93. 

Jakou průměrnou rychlostí by musel Karel běžet, aby doběhl 
závod za 4 hodiny? 

(A) 12 km/h 
(B) 12,5 km/h 
(C) 13 km/h 
(D) 14 km/h 
(E) 15 km/h 
 



oddíl  333333333333333333333333333
 

 18 Varianta – B © Scio® 2006. Tato verze testu je určena výhradně 
pro použití v květnu 2006. 

94. 

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvacetistěnnou kostkou 
(pravidelný dvacetistěn, který má dvacet stejně velkých stěn 
očíslovaných od 1 do 20) padne prvočíslo? 

(A) 0,1 
(B) 0,2 
(C) 0,4 
(D) 1/2 
(E) 1 
 

95. 

Operace # je definována následovně:  

A # B = (A – B)(B – A). 

Čemu je rovno (–3) # 3? 

(A)    36 
(B) – 36 
(C)   – 9 
(D) – 18 
(E)      0 
 

96. 

Turista s batohem dohromady váží 80 kg. Kolik váží samotný 
turista, jestliže hmotnost batohu je oproti hmotnosti turisty 
třetinová? 

(A) 50 kg 
(B) 55 kg 
(C) 60 kg 
(D) 65 kg 
(E) 70 kg 
 

97. 

Obvod kruhu měří 4 m. Jaká je délka oblouku, který přísluší 
středovému úhlu 75°? 

(A) 
3

25
m 

(B) 
5

24
m 

(C) 
3

7
m 

(D) 
5

6
m 

(E) 
5

3
m 

 

98. 

Autobus jel rychlostí 75 km/h, chodec šel rychlostí 0,5 m/s. Kolik 
procent rychlosti autobusu činí rychlost chodce? 

(A) 7,0 % 
(B) 2,4 % 
(C) 1,8 % 
(D) 1,5 % 
(E) 0,8 % 
 

99. 

Cyklista jel 25 % cesty po silnici, 
3

8
 cesty lesem a zbývajících 9 

km po polní cestě. Kolik kilometrů ujel? 

(A) 11,6 km 
(B) 14,4 km 
(C) 18 km 
(D) 24 km 
(E) 27 km 
 

100. 

Cena jednoho metru tapety se zvýšila o 40 Kč, takže tři metry za 
novou cenu byly o 60 Kč levnější než čtyři metry za původní 
cenu. Jaká byla nová cena jednoho metru tapety? 

(A)   60 Kč 
(B) 180 Kč 
(C) 200 Kč 
(D) 220 Kč 
(E) 240 Kč 
 

101. 

Poměr věku dcery a matky nyní je 3 : 8. Matka měla dceru, když 
jí bylo 30 let. Kolik je nyní dceři let? 

(A) 24 
(B) 18 
(C) 12 
(D) 11 
(E)   3 
 

102. 

Ve třídě bylo 40 % děvčat. V dalším školním roce se počet 
děvčat ve třídě zvýšil o 20 %. Celkový počet dětí ve třídě se 
nezměnil. Jaký je nový podíl děvčat ze všech dětí ve třídě? 

(A) 44 % 
(B) 48 % 
(C) 50 % 
(D) 60 % 
(E) 80 % 
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TEXT K ÚLOHÁM 103 AŽ 105 

V nově vyvinutém přípravku na hubení hlodavců je obsaženo pouze 0,001 % účinné látky. Oproti tomu masokostní moučka se na složení 
přípravku podílí z jedné poloviny. 

 
103. 

Kolik účinné látky je obsaženo ve 100 g přípravku? 

(A) 0,0001 g 
(B) 0,001 g 
(C) 0,01 g 
(D) 0,1 g 
(E) 1 g 
 

104. 

Ve stogramovém balení přípravku je 50 stejně těžkých granulí. 
Kolik masokostní moučky je obsaženo v jedné granuli? 

(A) 0,05 g 
(B) 0,1 g 
(C) 0,2 g 
(D) 0,5 g 
(E) 1 g 
 

105. 

Kolikrát více je v jedné granuli masokostní moučky oproti účinné 
látce? 

(A)          50× 
(B)        500× 
(C)     5 000× 
(D)   50 000× 
(E) 500 000× 
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POKUD JSTE SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE.  
NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! 

Konec zkoušky! 
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